
1

PC 700 
הוראות הפעלה 

מ "ח בע"אל חמה אגש

טל' :  04-6764521 
פקס: 04-6764520

 www.elhamma.com :אתר



2 

 

 כללי

PC700  קורא ומציג ערכיpH ,mV , מוליכות((mS ,S ,TDS ((ppm, ppt וטמפרטורה . 
 . ותי ספק מתח ישר ומסופק עם מעמד אינטגרלי לאלקטרוד"הוא  מופעל ע

 (  Build in) אינטגרליגשש מוליכות עם גשש טמפרטורה ו  pHפים למכשיר אלקטרודת מצור -
. המכשיר יידלק תמיד במצב העבודה האחרון שהיה בו לפני הכבוי -

חיבורים לפני הפעלה 

. בגב המכשיר  pHמתחברת לשקע    pH –אלקטרודת ה  -
. בגב המכשיר  CON/TEMPטמפרטורה מתחבר לשקע  /גשש המוליכות -
. בגב המכשיר DCפק המתח מתחבר לשקע ס -
 

  pH מדידת
 .( 25C) המכשיר מבצע קיזוז טמפרטורה אוטומטי לטמפרטורת הנורמליזציה -

לקביעה ידנית  . C25גשש טמפרטורה תהיה ברירת המחדל טמפרטורה של ללא   pHבמדידת
. בהמשך" קביעת טמפרטורה ידנית"של הטמפרטורה ראה  

. מכשירלהפעלת ה ON/OFFלחץ  -
. שטוף את האלקטרודה במים מזוקקים ונער טיפות עודפות  -
.  pHלמעבר למצב מדידת   MODEלחץ ,  במידה ונחוץ  -
ערבב קלות והמתן , טבול את האלקטרודה  ואת גשש המוליכות בתמיסה הנמדדת -

. להתייצבות הקריאה
 

  pH כיול
: מערכות  בפרים עם הערכים הבאים 2המכשיר מכיר  -

               USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45pH  
                NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45pH  

 SETUPראה מצב  –לבחירת מערכת בפרים שונה  . USA ברירת המחדל היא בפרים מסוג  
. P3.3תכנית   
. המכשיר מזהה אוטומטית את הבפרים  במערכת הבפרים שבשימוש -
.  נקודות 5יל לעד ניתן לכי -
למעלה וציור של כוסית דגימה  CALעם הכניסה למצב כיול יופיעו בצג כיתוב  -

. משמאל למטה  
כך שאם הוא כויל קודם  , בכיול חוזר של המכשיר מוחלפות נקודות הכיול אחת מול אחת -

השתיים  נקודות ימשיך המכשיר לזכור גם את  2 -נקודות וכיול נוכחי הוא רק ל  4 -לכן ל  
.  האחרות  
ואז (  SETUPמצב )לכיול יצרן  RESETלכן  לקבלת תוצאות אופטימליות מומלץ  לבצע   
: לבצע כיול לכל הנקודות  
. pHלמעבר למדידת  MODEולחץ  OFF/ONי לחצן "הדלק את המכשיר ע .1
, הורד כובעון מגן מהאלקטרודה ושטוף במים מזוקקים .2

. ערבב קלות, pH7טורה בתמיסת בפר טבול האלקטרודה וגשש הטמפר     
  להצגתמספר עליון , מספרים 2בתצוגה יופיעו , CAL/MEASלחץ   .3

(. 7.00)הערך הנומינלי של הבפר  לתצוגתקריאת האלקטרודה ומספר תחתון      
לחץ  , (מצד שמאל עליון בתצוגה  READYיופיע כיתוב )המתן להתייצבות הקריאה      
     ENTER  מספר העליון יהבהב למשך כמה שניות והמכשיר יעבור לבפר ה –לאישור        

      .הבא       
!!   5לכיול לנקודה אחת עבור לסעיף      
עבור הבפר הבא וכן הלאה עד לסיום הכיול עם כל הבפרים    2-3חזור על סעיפים  .4

. הרצויים      
  MEAS/CALלחץ עם הבפר האחרון הרצוי (  ENTERלחיצת )לאחר אישור הכיול  .5

.  לחזרה למצב מדידה      
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: הערות

משמאל למטה לאחר  ERRהופעת ציור אלקטרודה וכוסית מהבהבת עם כיתוב   -
. מציינים בפר או אלקטרודה שגויים, ENTERלחיצת    

. MEAS/CALליציאה מכיול ללא אישור לחץ  -
. 3.3Pתכנית   SETUPכיול ראה מצב ה נקודותלהגבלת מספר  -
. 1.0Pתכנית  SETUPלצפייה בנתוני כיול ראה מצב  -
 

 mV מדידת
. להפעלת המכשיר ON/OFFלחץ  -
. mVלמעבר למדידת   MODEלחץ  -
טבול אותה  בתמיסה , נער טיפות עודפות, שטוף את האלקטרודה במים מזוקקים  -

 (.משמאל למעלה READYהופעת )הנמדדת והמתן להתייצבות הקריאה 
 

 mVכיול 
. מערך ברירת המחדל של היצרן ±150mVכיול  בתחום   המכשיר מאפשר

. שטוף את האלקטרודה וטבול אותה בתמיסת ייחוס בעלת ערך ידוע -
 (.RmVאו ) mVלמעבר למדידת   MODE    לחץ  -

הקריאה מספר עליון שמראה את , מספרים 2בתצוגה יופיעו , CAL/MEASלחץ   -
 .ברירת המחדלהנוכחית ותחתון שמראה את ערך 

י לחיצת "ואשר ע  עליוןלקבלת הערך הנדרש בצג ה  ▼ \▲לחץ , להתייצבות המתן -
ENTER –  הצג העליון יהבהב מספר שניות ויחזור למצב מדידה. 

 .תגרום לחזרה למדידה ללא אישור הכיול CAL/MEASלחיצת  -
 

      

   TDS/מוליכות
 תחומי עבודה

 
 . להי הטב"בחמישה תחומים עפמדידת המוליכות מתבצעת      
    .ניתן לכייל לנקודה בודדת  או לכל תחום בנפרד     
.  דולק יציב  MEASכיתוב  –מצב ברירת תחום אוטומטית      
 .     מהבהב  MEASכיתוב  –מצב ברירת תחום ידנית      
כאשר   RANGE/ENTERי לחיצות רגעיות על "המעבר בין התחומים השונים מתבצע ע     
 .לעבוד במצב ברירת תחום אוטומטית  או ברירת תחומים ידנית המכשיר מסוגל     

 . מספר התחום החדש יוצג למשך כמה שניות במעבר בין התחומים     
 

 תחום.
 'מס

 כיול תמיסת    תחום מוליכות 
 לכיול אוטומטי

 TDSתחום 
  TDSעם קבוע 

 0.5של 

1r 0-20.00 S/cm ---- 0-10.00 ppm 
2r 20.1-200.0 S/cm S/cm 84 10.1-100.0 ppm 
3r 201-2000 S/cm S/cm 1413 101-1000 ppm 
4r 2.01-20.00mS/cm 12.88mS/cm 1.01-10.00 ppt 
5r 20.1-200.0mS/cm mS/cm111.8   10.1-100.0 ppt 

 

 מדידה
ערבב בזהירות להוצאת בועות , טבול אותו בתמיסה הנמדדת, ודא שתא המוליכות נקיו -
. מדידההתוצאת את בתצוגה וקרא  READYלהופעת המתן , אויר 
. מ מתחתית הרגש"ס 4.0-כ -יש לטבול את הרגש בתמיסה עד מעל לפס המתכת הגבוה  -

. בתמיסה מעל לסוף השרוול הצהוב הרגשמומלץ לא לטבול את 
(  25Cבדרך כלל )המכשיר מבצע קיזוז טמפרטורה אוטומטי לטמפרטורת הנורמליזציה  -
.    וליכות התמיסה כאילו היא  בטמפרטורה זוומציג את מ 
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( ברירת מחדל של היצרן) כיול אוטומטי לתמיסות מוליכות סטנדרטיות

 .מערך ברירת המחדל של היצרן  ±40%בתחום של עד  המכשיר מאפשר כיול :כללי
.  כך שאין צורך להכניס ידנית את ערך התמיסה, תמיסות כיול סטנדרטיות 4מובנות במכשיר 

 4אשר תופס לכל התחומים   או כיול לעד  Single point))נקודתי  -יתן לבחור בין כיול חדנ
 -ב C3.8) אשר מאפשר כיול לכל תחום בנפרד להשגת דיוק מכסימלי(Multi Point)   נקודות 

(SETUP ,לכיול. נקודתי אוטומטי -ברירת המחדל של המכשיר היא כיול חד :
כאשר תא המוליכות  0.00ודא קריאה של ו, OFF/ONי לחיצת "הפעל את המכשיר ע .1

. נמצא באוויר     
. MODE תציי לח"ע  µSבחר מצב עבודה  .2
. בחר תמיסת כיול בהתאם לתחום  העבודה הנדרש  .3
נער להורדת , הוצא אותו. טבול את תא המדידה במים מזוקקים או בתמיסת שטיפה .4

את בועות אויר והמתן  ערבב קלות להוצ. טיפות עודפות  וטבול  בתמיסת הכיול
     .בצג  READYלהופעת  

המכשיר יזהה , (CALיופיע למעלה כיתוב )לכניסה למצב כיול  MEAS/CALלחץ  .5
. בעצמו את תמיסת הכיול ויציג אותה בתחתית הצג      

 (. MEAS)לאישור ולחזרה למצב מדידה  ENTERלחץ  .6

 .תוהנדרש תוהתמיסשאר עבור  3-6נקודתי חזור על סעיפים -לכיול רב .7
 .MEAS/CALי לחיצת "ניתן לצאת ממצב כיול בכל שלב ע .8

 

   TDS -ומוליכות ידני ל כיול
. ולקבוע מצב כיול ידניSETUP  (C3.7 ) -יש להיכנס ללמוליכות  לפני תחילת כיול ידני -
    (Single Point).      או כיול חד נקודתי (Multi Point)בחר בין כיול רב נקודות  -
        כאשר תא המוליכות  0.00וודא קריאה של ,  OFF/ONי לחיצת "ל את המכשיר עהפע. 1

. נמצא באוויר    
( .  pptאו   ppm) TDSאו (  mSאו   µS)לבחירת מצב מוליכות  MODEלחץ . 2
ערבב קלות להוצאת בועות אוויר והמתן להופעת , בתמיסת הכיול הרגשטבול את . 3

READY           בצג .
   המספר העליון מיצג את     . (CALיופיע למעלה  )לכניסה למצב כיול  MEAS/CALלחץ . 4

 .    הקריאה הנוכחית  והתחתון את ברירת המחדל של היצרן    
                ENTERלחץ , בעזרת לחצני החצים הנדרשלערך  TDS\הבא את קריאת המוליכות. 5

 (.MEAS)למצב מדידה ר יחזור המספר העליון יהבהב והמכשי, לאישור    
 .עבור תמיסת הכיול הבאה אם נדרש  3-6חזור על סעיפים  . 6
 . MEAS/CALי לחיצת "ניתן לצאת ממצב הכיול בכל שלב ע .7
 

טמפרטורה ה רגשעם טמפרטורה  כיול
. שלו INPUT -מקריאה נוכחית או מה  5Cהמכשיר מאפשר כיול בגבולות של 

. ליכותמולמעבר למצב  MODEלחץ  -
יש להשתמש  בתרמומטר ייחוס בעל )בתמיסה בעלת טמפרטורה ידועה   הרגשטבול את  -

. והמתן להתייצבות הטמפרטורה( C°0.1דיוק של לפחות 
.  CAL למעלהיופיע , MEAS/CALלחץ  -
 יצג יהעליון מיופיעו שני ערכים כאשר   -למעבר לכיול  טמפרטורה   MODEלחץ  -

 .    תחתון את ברירת המחדל של היצרןאת הקריאה הנוכחית  וה     
  ENTERולחץ ( קריאה עליונה)קבע את הטמפרטורה המתאימה בעזרת לחצני החצים  -

 .מוליכותלאישור וחזרה למצב מדידת      
.  CAL/MEASלחזרה למדידת מוליכות ללא שנוי הטמפרטורה לחץ     -
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ביעת טמפרטורה ידנית ק
רגש ללא גשש הטמפרטורה המובנה בבעבודה ידנית  המכשיר מאפשר קביעת  טמפרטורה

ערך ברירת המחדל במצב קביעה ידנית הוא . ללא רגש המוליכות  PHאו במצב  המוליכות
25C .
וחזור   ATC/nOקבע מצב , C3.3תכנית ,  SETUP-עבור ל TDS\במצב מוליכות -

 . הלמצב מדיד
הערך העליון . הלכניסה לקביעת טמפרטור MODE -לכניסה לכיול ו CAL  לחץ -

(. C25)הנוכחית והתחתון את  ברירת המחדל של היצרן  מראה את הטמפרטורה
 ENTERבעזרת לחצני החצים ולחץ ( צג עליון)קבע את הטמפרטורה המתאימה  -

. המדידוהמכשיר יחזור למצב שניות  2-כהערך העליון יהבהב  – לאישור
לחץ  , הטמפרטורה ללא שנוי הליציאה ממצב קביעת טמפרטורה למצב מדיד -

            MEAS /CAL .
 

 HOLDלחצן 
. התצוגה" הקפאת"מאפשר את (. MEAS)פעיל רק במצב מדידה 

. HOLDלשחרור התצוגה וחזרה למצב מדידה לחץ שוב על לחצן 
כאשר תכונה .  (SETUPראה מצב ) HOLD Auto -המכשיר מאפשר שימוש בפונקצית ה: הערה

שניות של קריאה  5לאחר  HOLDבאופן אוטומטי עם כיתוב   HOLDיופעל  , זו מופעלת
.  יציבה
.  לשחרור התצוגה HOLDלחץ 

 .C3.1או  3.1Pת ותכני SETUPראה מצב  HOLD  Auto -להפעלת ה
 

בזיכרון  שימוש
(. HOLD)בכל שלב של המדידה וגם כאשר המכשיר במצב הקפאה  ניתן לאחסן נתונים

ומספר התא  MEM  ,StOיה כיתובים של יכשניופיעו בצג למשך . לאחסון MIלחץ  -
. המכשיר יחזור למצב מדידה. בזכרון

 . (FIFO)מחק סט הנתונים הראשון שהוכנס ליצירת מקום עבור החדשיאם הזיכרון מלא י    -
לדפדוף בין , התא האחרון שקיבל נתונים' יופיע מס – MRלחץ  לשליפת נתונים מהזיכרון

. להצגת נתוני התא הנוכחי  ENTERלחץ  .▼או  ▲התאים לחץ 
 .לחזרה למדידה CAL/MEASלחץ    -

   SETUP.למחיקת נתוני הזכרון ראה  -

 
 SETUPמצב 

מ להגיע לפרמטר "ע .מצב זה משמש לקביעת פרמטרים ומאפייני עבודה שונים של המכשיר
ולאחר ( במוליכות  C1.0-C5.0או   PH-ב P1.0-P5.0)תחילה בין הקבוצות  לדפדףמסוים יש 

בפרמטר  לבחור, בין הפרמטרים השונים מרכיבי הקבוצה לדפדףבאחת מהן  יש  בחירה
: לשנותוהנדרש ואז 

 
 C1.0עם   CALיופיע בצג  , שניות 5-במשך כ MODEלחץ    -SETUP –לכניסה ל  -

. למעלה משמאל  SETUPמתחתיו וכיתוב 
. השתמש בלחצני החיצים –(  C1.0-5.0)לדפדוף בין הנהלים השונים  -
 .ENTERלחץ  –  כניסה לנוהל לאחר קבלתו בצגל -

 .השתמש בלחצני החיצים ( –שבתוך הנוהל הנבחר)לדפדוף בין תתי הנוהל  -

 ENTER.לחץ  –לכניסה לתת נוהל  -
.  לחץ לחצני חיצים – או בתוך הנוהל  הנוהלתת לשנוי ערך או פרמטר בתוך  -
וחזרה לרשימת תתי  ל"י לחצני החיצים כנ"לאישור פרמטר או ערכו לאחר בחירתו ע -

.  ENTERחץ ל  –הנוהל 
.  CAL/MEASלחץ  –  ללא שנוי פרמטר  SETUP -לחזרה ל     -
. תחזיר למצב דפדוף בין הקבוצות  CAL/MEASלחיצת     -
 .פעם נוספת תחזיר למצב מדידה CAL/MEASלחיצת     -
. pHבמדידת  P -במקרה של מדידת מוליכות ו Cלפני מספר הקבוצה או הנוהל יופיע     -
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SETUP   במצבpH/mv 
 

CAL/P1.0  – ערכי נקודות הכיול אשר בוצעו בפועל להצגת. 
. שבוצעו בפועל לצפייה בנקודות הכיול  ENTERלחץ                    

 
ELE/P2.0  –   להצגת נתוני האלקטרודה. 

. mVאו  pHמצב  – mV (Offset) -להצגת סטיית ה  ENTERלחץ                     
. pHמצב        –( SLP)% -להצגת השיפוע ב ENTERלחץ                     

 
ConF/P3.0 –   קביעת תצורת תכנות המכשיר(Configuration .)

     rdy/P3.1    –   להפעלת כיתובREADY  עם התייצבות המדידה :
                    On – הפעלה .OFF – ביטול  .HOLd –  בחירת.Auto HOLD 
 °C°F/P3.2  –    קביעת יחידות מדידת הטמפרטורה .
 bUFF/P3.3 –   pH  קביעת מערכת הבפרים לכיול ומספר נקודות הכיול, בלבד .
                      USA –  לבחירת ▼ /▲לחץUSA   אוNIST  ו- ENTER לאישור .

                                         3Pt/CAL – לבחירת מספר נקודות הכיול ואשר ▼\▲ לחץ- ENTER .
 

rSt/P4.0 –  ביצועRESET למכשיר וחזרה לברירות המחדל של היצרן .
 .nOאו  YESלבחירת    ▲ \▼לחץ        -

 .לכיול בלבד CAL "–  RESET"לבחירת   ▲ \▼לחץ  YES –אם         -

. כללי   FCT  "– RESET"או                                                  
rSt/P5.0 – לנקוי הזכרונות .

 .לאישור  ENTER -ו  nOאו  YESלבחירת ▼ \▲לחץ        
 
 

SETUP  במצב מוליכותTDS/ 
 

CAL/ C1.0  – ערכי נקודות הכיול אשר בוצעו בפועל להצגת. 
. בכל תחום לצפייה בנקודות הכיול שבוצעו בפועל  ENTERלחץ                    

 
ELE/ C2.0  –   להצגת נתוני האלקטרודה. 

. רגש המוליכות בכל תחום" יעילות"להצגת   ENTERלחץ                        
 

ConF/C3.0 –   קביעת תצורת תכנות המכשיר(Configuration .)
     rdy/C3.1       –   להפעלת כיתובREADY  עם התייצבות המדידה :

                         On – פעלהה .OFF – ביטול  .HOLd –  בחירת.Auto HOLD 
 °C°F/C3.2     –    קביעת יחידות מדידת הטמפרטורה .
 AtC/C3.3      –  ידני \קביעת קיזוז טמפרטורה אוטומטי .
. לאישור  ENTER -ו nOאו   Yesלבחירת ▼ \▲לחץ                          
 tdS/C3.4       –   יכותמולת המרקביעת פקטור/.TDS 
. לאישור  ENTER -לבחירת ערך הפקטור ו▼ \▲לחץ                          
 t.CO/C3.5    –  קביעת מקדם קיזוז הטמפרטורה .

 .C°/ 2.1%ברירת המחדל היא  ,%0-10ניתן לשנותו בתחום                                             
.  לאישור  ENTER -רת ערך המקדם ולבחי▼ \▲לחץ                          
 t.nr/C3.6 –       קביעת טמפרטורת הייחוס .

. 15.0-30.0°C ניתן לשנותה בתחום, 25°Cלרוב                           
                    ACAL/C3.7  –  לבחירת מצב כיול אוטומטי או ידני .

 . לאישור  ENTER -ו  nOאו  YESלבחירת ▼ \▲ לחץ                                            
                    SPC/C3.8     –    לבחירת  מצב כיול חד נקודתי(SPC)  או כיול לכל תחום בנפרד .

. לאישור  ENTER -ו  nOאו  YESלבחירת  ▼ \▲לחץ                                             
 



7 

 

               CELL/C3.9–    (10.0 ,1.0 ,0.1)  לבחירת קבוע תא נומינלי .
. לאישור  ENTER -לבחירת ערך קבוע התא  ו▼ \▲לחץ                       

 
 

                                             
               rSt/ C4.0 –   בצועRESET  למכשיר וחזרה לברירות המחדל של היצרן .

 .nOאו  YESלבחירת    ▲ \▼לחץ  -

 .לכיול בלבד CAL "–  RESET"לבחירת   ▲ \▼לחץ  YES –אם   -

. כללי   FCT  "– RESET" או                                          
 

CLr/ C5.0 – לנקוי הזכרונות. 
 .לאישור  ENTER -ו  nOאו  YESלבחירת ▼ \▲לחץ       

 
 
 
 
 
 
 

משולבות  pHשימוש ואחזקת אלקטרודות 
 
יש להשתמש אך ורק בתמיסת מילוי , (אם יש חור מילוי)י שפופרת הייחוס למילו .1

(. באלקטרודה עם חור מילוי)חמה -אל     
במידה ויש בועת אויר נער את  . בדוק שאין בועת אויר באלקטרודת הזכוכית .2

האלקטרודה בעדינות כפי שמנערים מד חום כספית לצורך העלאת בועת האוויר      
. כלפי מעלה     
הכנה לשימוש . 3

  pH.7לקבלת תוצאות מדויקות רצוי להשרות את האלקטרודה החדשה בבפר      
יש לגלות את החור , באלקטרודות עם חור למילוי תמיסת ייחוס. למשך שעתיים     
. י הורדת השרוול"לפני השימוש ע     
שימוש שוטף   . 4

. בהתאם להוראות היצרן –בפר י שתי תמיסות "כיול המכשיר לאלקטרודה נעשה ע     
ולנגב את האלקטרודה בעזרת נייר  , בין מדידה למדידה יש לשטוף במים מזוקקים     
. רך     
אחסון . 5

. pH.7טבול האלקטרודה בתמיסת אחסון או בבפר   –לטווח קצר      
. הלבש כובעון גומי עם תמיסת אחסון –לטווח ארוך      
רענון . 6

  HCL m0.1המילוי השרה את האלקטרודה למשך הלילה בתמיסת גלה את פתח     
לאחר מכן החלף תמיסת המילוי וסגור את ,  pH7ואחר כך למשך שעתיים בבפר     
. פתח המילוי    
!!! שים לב. 7
יש להקפיד כי ראש , אין לאפשר לצומת הקרמית של האלקטרודה להתייבש -

מ מתחת "מ 2-5יסת המילוי יהיה האלקטרודה יהיה תמיד בתמיסה ושגובה תמ     
. לפקק המילוי     

או תמיסות המכילות פלואורידים     BUFFER-TRISלבדיקת תמיסות  -
. דרושות אלקטרודות מיוחדות    
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שימוש ואחזקת גשש המוליכות 
 

. מדידה .1
השארת הגשש . טבול את הגשש פעמיים בתמיסה וערבל קלות בתנועה סיבובית     
. אורך זמן ללא תנועה בתמיסה תגרום לעלייה איטית בקריאהל     
. לאחר כל שימוש יש לשטוף עם מים מזוקקים     
.  מדידה כזו תיתן תוצאות שגויות לחלוטין!!  אין למדוד  ללא צינור המגן הצהוב     

 
.    כיול  .2

. הכיול דקות לפני 5-10מומלץ  לטבול  במים מזוקקים למשך , במקרה של גשש יבש     
 
. אחסון .3

. השאר אותו טבול במים מזוקקים –לטווח קצר      
נער טיפות עודפות והשאר לייבוש , שטוף את הגשש במים מזוקקים –לטווח ארוך      

. באוויר                          
 
. נקיון .4

. ניתן לנגב עם בד או נייר רך, לאחר מדידה רגילה  לשטוף עם מים מזוקקים     
. יש להיזהר מפגיעה בטבעות המתכת או שריטתן      

לנקוי מתמיסה שומנית השרה את הגשש וערבל  בדטרגנט עדין או       
והשרה ביסודיות , נגב אותו בעדינות עם בד או נייר רך, ( IPA)אלכוהול -פרופיל-באיזו     
. במי ברז נקיים ולאחר מכן במים מזוקקים     
. י רבע סבוב בכוון השעון ואז שליפתו"ע( הצינור הצהוב)ניתן לפרק את המגן      
 !!יש לבצע כיול מחדש לאחר הנקוי     
 




